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Quando foi apresentada a técnica PUREX foi discutida a importância das

novas técnicas de RMN de exchange para facilitar a análise do comportamento

dinâmico do material ao nível molecular. No entanto, a sensibilidade e resolução

destes experimentos é limitada pelo fato das linhas espectrais serem alargadas pela

anisotropia de deslocamento químico ou pela necessidade de se utilizar as intensas

bandas laterais geradas em experimentos de rotação lenta da amostra em tomo do

ângulo mágico (MAS).

A partir dessa dificuldade surgiu uma nova técnica de RMN destinada ao

estudo e caracterização de reorientações lentas de segmentos moleculares em cadeias

poliméricas com a mais alta sensibilidade e resolução possíveis. Esta técnica é

denominada Centerband-Only Detection of Exchange, CODEX2,3 e possibilita o

estudo de movimentos na faixa de 1 a 104 ms, através de espectros de RMN obtidos

com supressão total de bandas laterais sob MAS. A partir de duas séries de espectros

CODEX/MAS unidimensionais pode-se determinar funções de correlação, tempos de

correlação, geometria e amplitude do movimento molecular para cada linha

individual do espectro. As seqüências de pulsos necessárias para a realização dos

experimentos CODEX estão apresentadas na Figura 1.9.
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Figura 1.13: Exemplo de aplicação da técnica CODEX para o estudo da amplitude de movimentos moleculares

lentos. (a) Eixos de rotação na unidade de repetição do PMMA representando os dois movimentos básicos do

grupo lateral COO no PMMA e nos poli(metiI metacrilato)s em geral. Rotações em torno da ligação C-C que

conecta o grupo lateral à cadeia principal são indicadas por um ãngulo y. Rotações em torno do eixo da cadeia

local são caracterizadas pelo ãngulo a. (b) Simulações da dependência da intensidade das curvas CODEX com

o movimento. (c) Dados obtidos para o PEMA com as componentes da melhor simulação que descreve a curva

experimental.
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(assim como PUREX em função de 21) a boa resolução para pequenos ângulos de

reorientação. As orientações do tensor de deslocamento químico utilizadas para as

simulações foram sempre as do PMMA, extraidas da referência4. Por outro lado, o

movimento de jlip em torno da ligação C-C, que conecta o grupo lateral à cadeia

principal, leva a grandes mudanças de freqüência e um defasamento mais rápido,

Figura4.2(b). É interessante notar que, devido aos parâmetros tensoriais do PMMA,

mudanças de freqüência idênticas ocorrem para rotações em torno da normal ao plano

do grupo éster com a = 54°, porque o eixo principal do tensor de deslocamento

químico alI faz um ângulo de 54°/2 com a ligação C-C à cadeia principal.

PMMA

Figura 4.3: Os dois movimentos básicos do grupo lateral coa nos poli(metil metacrilato)s e poli(acrilato u

substituído)s e seus eixos de rotação na unidade de repetição do PMMA como considerado nas simulações de

exchange. Em vermelho estão indicadas as rotações em torno da ligação C-C que conecta o grupo lateral à

cadeia principal e que dependem do ângulo 1- Em azul estão indicadas as rotações em torno do eixo da cadeia

local, que são caracterizadas pelo ângulo u.

Comparando-se as curvas para o PMMA atático (aPMMA) e o isotático

(iPMMA), percebe-se que o segundo, por ser mais ordenado, apresenta uma

porcentagem menor de elementos que realizam o jlip. De uma maneira geral,

considerando-se todos os PRMAs da Figura 4.2, a porcentagem de elementos que
















































































































